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ЈА НУ СОВ СКО ЛИ ЦЕ ПО Е ЗИ ЈЕ  
ЗДЕН КЕ ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ

Зден ка Ва лент Бе лић, Ете ри за ци ја – ван кон ТЕК СТа / Éterizácia – mi mo 
kon TEX Tu, Гра фо мар ке тинг – Spo lok slo venských spi so va teľov, Но ви Сад – Бра ти
сла ва 2019

У збир ци пе са ма Ете ри за ци ја са под на сло вом ван кон ТЕК СТа Зден ке 
Ва лент Бе лић ре зо ни ра ју нео бич не ре фе рен це ко је упу ћу ју на ан тич ки 
код. У њој има не чег ја ну сов ског, ко смо ло шког ко је тра га за из вор ним 
ар хе, и на по кон има у њој не чег ми то ло шког. Ка да го во ри мо о ја ну сов
ском је згру, има мо на уму од ре ђе но гро теск но вр да ње ко јим лир ски 
су бје кат из бе га ва да нам се не дво сми сле но при ка же да ли је му шки или 
је жен ски, од но сно да ли је у пи та њу жен ско или му шко пи смо, да ли је 
пој мов но или ме та фо рич но, да ли је у пи та њу реч по слу же на на сто лу, 
ка ко би ре као сло вач ки пе сник Ми лан Ру фус „пре ци зна као со”, или дола
зи са оно га све та; ја ну сов ско ли це нас пер ма нент но за ва ра ва ти ме што 
је у не ким пе сма ма оп ти ми стич но, жи во тињ ско, ин стинк тив но, ерот ско, 
ру ди мен тар но, али већ у сле де ћој пе сми, или чак и на кра ју по ме ну те, 
по ста је лир скоме лан хо лич но, ра њи во, пе си ми стич но, ре зиг ни ра но или 
по ми ре но са не са вр шен ством би ћа (No ta be ne у свом цен трал ном естет
ском, али и по ли ти ко ло шком спи су и ма ни фе сту мо дер ног сло вач ког 
на ро да О на род ним пе сма ма и бај ка ма пле ме на сло вен ских Љу до вит 
Штур је на пи сао да се у осно ви ме лан хо ли је сло вач ких и сло вен ских 
на род них пе са ма на ла зи осе ћа ње ту ге услед не са вр шен ства све та), а овај 
еле ме нат есте ти ке ро ман ти зма ја вља се као при ме ре ни кључ за ин тер
пре та ци ју јед не ди мен зи је, јед ног по ла по е зи је Зден ке Ва лент Бе лић. 
Онај дру ги пол, дру га стра на ја ну сов сог ли ца, је пост мо дер ни стич ки 
– је ди но пост мо дер на мо же би ти та ко бли ска ро ман ти зму и да са чи ња
ва је дин стве но ли це као што је ја ну сов ско. Јер ни је дан си стем ни је успе
вао да раз у ме, да ус по ста ви ана лог ни фи ло зоф ски и естет ски про грам 
са ро ман ти змом, као што је то учи ни ла пост мо дер на: оним су ве ре ним 
осе ћа њем да се све мо же, да се све сме, да је све до зво ље но, по што ге
ни је успе ва да га об у хва ти. Иде ју да је пе сник го спо дар по сто ја ња и ег зи
стен ци је и да кре и ра свет пре ма соп стве ним ме ри ли ма, што је сте за го
ва рао ро ман ти зам, про на шло је сво ју ду хов ну и умет нич ку па ра ле лу у 
пост мо дер ни стич ком осе ћа њу кра ја. Ро ман тич на иро ни ја се пре то чи ла 
у пост мо дер ни стич ку иро ни ју, ро ман тич но пре по тент но „ја све мо гу и 
све смем” се тек не при мет но мо ди фи ко ва ло у пост мо дер но без о бра зно 
и по дру гљи во: „све ни је кван ти тет, већ по стиг ну ти ква ли тет”. Та ко и 
гест лир ског су бјек та Зден ке Ва лент Бе лић јед ном ко ке ти ра са жен ском 
осе ћај но шћу, ко ја тра жи раз у ме ва ње за соп стве ни не мир, ту гу, осе ћај 
пра зни не, уса мље но сти, не ис пу ње но сти, са жен ском ра њи во шћу, ко ја 



734

те жи да про на ђе за штит нич ку ру ку, за гр љај сна жни јег – мо жда му шкар
ца – али од мах за тим, у ду ху ак ту ел них пост мо дер ни стич ких род них, 
фе ми ни стич ких итд. тен ден ци ја и про кла мо ва них те за, от кри ва да су 
шу пље вр бе ис тру ли ле и не ста ле, да не ма ко ме да се по жа ли, да се из
ја да, не ма где да про на ђе осло нац, са ми лост – је ди но ако – и по но во у 
ду ху пост мо дер ни стич ке иро ни је – у тек сту или ње го вом над ре ђе ном 
об ли ку – у кон тек сту. Ја ну сов ско ли це лир ског су бјек та по е зи је Зден ке 
Ва лент Бе лић по ку ша ва да про на ђе адре са та сво јих жен ских осе ћа ња и 
сво јих му шких иде ја у два раз ли чи та све та: оном жи вот ном, у ком от
кри ва све па ра док се и ап сур де све та, о ком је све до чио мо дер ни зам (од 
ели о тов ске Пу сте зе мље све до бит нич ког ар хе ти па пу то ва ња), али и у 
оном дру гом све ту, про сто ру пост мо дер ни стич ке ин тер тек сту ал но сти, 
у све ту тек сту ал них по ру ка, ре фе рен ци из ког по ме ну ти Ели от ни је 
про на шао дру ги из лаз, до пу та ве ре; али пост мо дер на упра во у овом 
све ту по ру ка, ре фе рен ци, фраг ме на та, ср че, де ли ћа, кр па про шлих све
то ва итд. – успе ва да ужи ва, да се ба шка ри, брч ка по пут пра се та у бла ту, 
да до жи вља ва мал те не ек ста тич ну сласт, ка да се у мик се ру на ла зи све, 
чи тав ко смос, це ло куп но по сто ја ње, зе мља, на ко јој се на ла зе и и но ге 
и бо ра ве зве зде, где има ви шка на ше гла ве – нај ви ша сласт на ста је у 
тре нут ку, ка да на том мик се ру тре ба при ти сну ти дуг ме СТАРТ.

Лир ски су бје кат Зден ке Ва лент Бе лић с јед не ста не ту гу је што је 
свет, чи ји је са став ни део, не са вр шен и што у сва ком тре нут ку мо ра да 
про ми шља сво ју ег зи стен ци ју, што стал но мо ра да тра га за сми слом 
свог по сто ја ња, тра жи све тлост ко ја ће у ње му по кре ну ти жи вот: „Очи 
ће се ис пу ни ти но вим све тлом, / пу стим ли га у се бе / ка да за шу шка под 
про зо ром. // Мо ља ка да га узмем и на хра ним. / Ис пи јам хлад ну по ко ру. 
/ Ако је соц опо рог уку са, / аро му остат ка да на ви ше не при ме ћу јем” 
(„Укус”).

Ме ђу тим, с дру ге стра не исти тај лир ски су бје кат је све стан да 
спа са не ма и, ка ко је ве ли ки про рок пост мо дер не Фри дрих Ни че (мо жда 
већ због то га што је био син лу те ран ског све ште ни ка, а Бог би тре ба ло 
да бу де очев рад ни ма те ри јал) са оп штио: „Бог је мр тав!” и да је не ста ла 
сва ка пер спек ти ва ве ре као ве ли ке вред но сне али и ег зи стен ци јал не 
вер ти ка ле за пад не ци ви ли за ци је. Све стан ово га лир ски су бје кат Зден ке 
Ва лент Бе лић при бе га ва са мо и ро ни ји и уме сто жи во та, при зи ва тек 
пре жи вља ва ње.

Уме сто мо дер ни стич ког ви та ли зма, ко ји на ла зи су шти ну жи вот не 
сна ге vis vi ta lis, уме сто мо дер ни стич ке же ље за при хва та њем му жев не 
сна ге (од До бро сла ва Хро ба ка по Ра дјар да Ки плин га) лир ском су бјек ту 
се овај ерос, као жи вот на сна га и то не са мо би о ло шког жи во та, не го и 
ерос као жи вот на сна га иде је ле по те, ка ко нам го во ри Пла тон у свом Сим
по зи ју, овај ерос се гу би: „Уско ро ћу се про бу ди ти. // При ти сну ћу му пр сте 
на ве не, / утвр ди ћу пулс, / уне ћу му се у ли це, / ис пи та ћу ди ше ли, / бо ли 
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ли га не што. / Гр кљан, / ду шник, / чак до же лу ца ис пи па ћу, / има ли све што 
тре ба, / и ис под сто ма ка. / Да ли је цео жив. / Хо ћу ли му се пре да ти, / или 
ћу му ве не пре гри сти. // Но вом да ну, што упра во по чи ње” („Бу ђе ње”).

Му шкар че во ме сто за у зе ла је ег зи стен ци ја!
Ако је му шка рац био con di tio si ne qua non по ла ко ји је ко ре спон ди

рао са еро сом, да ли је он да свет без му шкар ца – чи је ме сто је за у зе ла 
ег зи стен ци ја – су прот ни пол ко ји ко ре спон ди ра са та на то сом? Да ли је 
на ша пост мо дер ни стич ка иро ни ја и ау то и ро ни ја про сто ма ска за при
кри ве ну агре си ју, бес и де струк ци ју, као основ не симп то ме та на то са, 
ин стинк та смр ти, ка ко их је ди јаг но сти ко вао Фројд?

Ако би тре ба ло ви зу ел но ма те ри ја ли зо ва ти ја ну сов ско ли це, од ре
дио бих му лик Јо зе фа Под храд ског – има пу но слич но сти ме ђу њи ма. 
У сло вач кој књи жев но сти ни је ни ко то ли ко ту го вао због ро бов ског по
ло жа ја сло вач ког на ро да и исто вре ме но са то ли ко ре ли ги о зне енер ги је 
опи си вао дру ги до ла зак Ме си је и пра вед но осло бо ђе ње сло вач ког на
ро да од ро бов ског јар ма; ни ко ни је био то ли ко из ну тра раз дво јен – да 
ли је лу те ран или је пра во сла вац, Сло вак или Ср бин, кон зер ва ти вац или 
ли бе рал, ни ко се ни је то ли ко дво у мио ка ко да вас пи та ва сво ју де цу – да 
ли у ду ху шту ров ском и пан сла ви стич ком или ро ман тич но за пад ном 
(ње го ва де ца су јед ном ин кли ни ра ла ка сло вен ству, ре ци мо ћер ка Аде ла, 
док је с дру ге стра не ње гов син Вла ди мир био ви со ко по ста вље ни срп ски 
сло бод ни зи дар); ни ко као Јо зеф Под храд ски ни је мр зео за пад ни ро ман
ти зам са ње го вим ра стро је ним ју на ци ма, са свим ње го вим Фа у сто ви ма, 
Ман фре ди ма, Чајл до ви ма Ха рол ди ма, Хи пе ри о ни ма итд, са свим тим 
лу да ци ма, ши зо фре ни ци ма и без ум ни ци ма, док с дру ге стра не у сло вач
кој књи жев но сти ве ро ват но не ће мо ни про на ћи ау то ра ко ји би се ја че 
не го Подх рад ски фа сци ни рао без ум ни ци ма, лу ди лом и бу ни лом, а чи ји 
стил и есте ти ка је на гра ни ци лу ди ла, бу ла жње ња, вер ског тран са, гло
со ла ли је или не ког са крал ног ро ман тич ног дик та та под све сти. 

Лир ски су бје кат из збир ке Ете ри за ци ја Зден ке Ва лент Бе лић ову 
ја ну сов скопод храд сков ску ма ску ста вља у све ча ним тре ну ци ма – и то 
не са мо ти ме што пи ше на два је зи ка – на сло вач ком и срп ском, гра ди 
нео ло ги зме, тра га за соп стве ном су шти ном из ме ђу ова два на ци о нал на 
и кон фе си о нал на прин ци па, та ко што се тру ди да про на ђе кључ за вла
сти ти кре а тив ни не мир, соп стве ну рас по лу ће ност, лич ну при ват ну не
си гур ност, пре ве лик очај ко ји је пре ра стао у ре зиг на ци ју упра во због 
не са вр шен ства све та. 

Ту се ја вља још јед но ја ну сов ско пи та ње: да ли ово не са вр шен ство 
све та у ма кро ко смо су или ми кро ко смо су? И од го вор до сто јан фи ло зо фа: 
„и – и!” Онај наш за пад ни свет, наш ма кро ко смос спу та ва ју про бле ми 
пост мо дер не, или по е тич ни је ре че но: пат ња због смр ти Бо га. А онај наш 
сло вач ки ми кро ко смос?



736

Лир ски су бје кат Зден ке Ва лент Бе лић у збир ци Ете ри за ци ја све стан 
је свог ја ну сов ског по ло жа ја: скло ни смо да ужи ва мо у свом пост мо дер ном 
ва ша ру на ком се про да је све и сва шта: од јеф ти них ва фли, до па пи ру
сних фраг ме на та из Ку мра на. На ви кли смо да жи ви мо у све ту у ком не 
зна мо шта је го ре а шта је до ле. Је ди но што нам не до ста је под сти цај да 
се осло бо ди мо тог осе ћа ња, не до ста је нам од лу ка, од ва жност, фа ли нам 
онај ша мар ко ји би нас осло бо дио опи је но сти, осе ћа ња: Ако већ то не 
Ти та ник – хај де да от пле ше мо опро штај ни вал цер. Тај лир ски су бје кат 
зна да на ру чи ва ње вал це ра на Ти та ни ку ни је ис пра ван став, до бар пра
вац је да по тра жи мо пр слук и ча мац за спа са ва ње. А опет, не до ста је што 
од луч но сти, не ма пр вог ко ра ка, не ма на у ма ко је прет хо ди пр вом ко ра ку. 

Лир ски су бје кат Зден ке Ва лент Бе лић у збир ци Ете ри за ци ја ста вио 
је ја ну сов ску ма ску и от крио свој лик: по пут грч ког про ро ка, ве шца 
Ти ре си ја: тре ба да пре су ди спор из ме ђу му шкар ца и же не, из ме ђу му шке 
мо дер не и жен ске пост мо дер не, из ме ђу ту ге, ме лан хо ли је и де пре си је 
мо дер ног и ту жног ке за, ме лан хо лич ног це ре ка ња и де пре сив ног очај
нич ког кре ве ље ња и под ври ски ва ња пост мо дер не. Као што је нај слав
ни је про ро чан ство мит ског Ти ре си ја би ло по ве ре но кра љу Еди пу, мо жда 
нам и лир ски су бје кат ове збир ке су ге ри ше да се узрок на ше про па сти 
на ла зи у на ма са ми ма. 

Је ди но, што не зна мо је смо ли ми по пут те бан ског Еди па да у про
ро чан ство не ве ру је мо, да га исме ва мо, за то што ни смо у ста њу да ви
ди мо оно што про рок ви ди. А ова на ша еди пов ска гор дост ни је ни шта 
дру го, до хи брис ко ји је, ка ко је већ од ан ти ке по зна то, у ко ре ну сва ке 
тра ге ди је.

Ми хал БА БЈАК

БИ ЋЕ (И ДА ЉЕ) ТРЕ ПЕ РИ

Ми лан Ву чи ће вић, Од лом ци о по зном, По ве ља, Кра ље во 2016

Но ви ца Пет ко вић је по во дом по ет ске збир ке Ма и на Бо ри са ва Ра до
ви ћа го во рио да је нај те же пе ва ти о Ни шта. То ни је ни шта ви ло, већ скри
ве на, не по јам на и не из ре ци ва су шти на ка ко људ ског, та ко и све у куп ног 
по сто ја ња, ко ју пе сник слу ти не са мо тро пи ма, од но сно ис тра жи ва њи ма 
и сво је вр сним и екс пе ри мен ти ма са је зич ким ма те ри ја лом, не го и по
сма тра њем и ду бо ким осе ћа њем оно га што по сто ји иза по јав ног све та.

Овог те шког за дат ка се од сво је пр ве (Тор зо по је се ња, 1995) па до
след но до сво је сед ме збир ке по е зи је, на зва не Од лом ци о по зном (2016), 
при хва тио Ми лан Ву чи ће вић. Овај пе сник је већ од сво је пр ве об ја вље не 




